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UCHWAI,,A NRXVII/1 57 I2OO5
Rady Gminy w Starej Btotnicy

z dnia 16 czerwca 2005 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w bud2ecie gminy w 2005 roku

Na podstawie art.lB ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzqdzie
gminnym (tekst jednolity Dz.U. Itrr 142, poz. I591 z 2001r z p6in.zm.), art.3ust.l
pkt.3 ustawy z dnia 29 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorzqdu
terytorialnego( tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku I,{r 203 poz.l966 )
Rada Gminy w Starej Blotnicy uchwala:

$1
Zwigksza sip plan dochod6w budzetu gminy w :
Dz.75l- Urzpdy naczelnych organ6w wladry, kontroli i ochrony prawa

oraz s4downictwa
Rozdz.75 109 - Wybory do rad gmin

$ 2010 dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa narealizacjq zadafr
bielqcych z zakresu administracji rzEdowej orza innych zadaft
zleconych gminie (rwiqzkom gmin)ustawami o kwotp -3.825 zl.

$2

W wyniku zmian dokonanych w $ 1 zwigksza siE plan wydatk6w budzetu o kwotE
3.825 zl. i tak w :
Dz.75l- Urzgdy naczelnych organ6w wladry paristwowej, kontroli i ochrony
prawa orazs4downictwa
Rozdz.T 5 109- Wybory do rad gmin
$ 3030 rozne wydatkinarzecz osob fizycznych o kwotg 2.525 zl.
S 4210 zakup materialow i wyposalenia o kwotg 163 zl.
$$ 4260 zakup energii o kwotg 50 zt.
$ 4300 zakup uslug pozostatych o kwotE 887 zt.
$ 4410 podrohe sluhbowe krajowe o kwotp 200 zl.

$3
Zmniejsza sig plan wydatkow budletu gminy w :
D2.80 I - OSwi ata i wychowanie
Rozdz. 80104-Przedszkola o kwotp 277 .241 zl.
$ 3020-wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeno kwotq 18.082 zl
$$ 4010-wynagrodzenia osobowe pracownikow o kwotp I 83 .144 zl
$ 4040 dodatkowe wyn agrodzenie roczne o kwotg 14.600 zl
$ 41 10 skladki na ubezpieczenie spoleczne o kwotE 38.827 zt.
$ 4120 skladki na Fundusz Pracy o kwotg 5.288 zl.
5 4210 zakup materialow i wyposa2enia o kwotg 600 zl



5 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznychi ksiqzek o kwotp 3.000 zt.
$$ 4300 zakup uslug pozostalych o kwotE 600 zl.
$$ 4440 odpisy nazakladowy fundusz Swiadczen socjalnych o kwotg 13.100 zl.
Zwigksza sip plan wydatkow budhetu gminy w:
D2.80 I - OSwi ata i wychowanie
Rozdz.80103- Oddziaty przedszkolne w szkolach podstawowych o kwotE 217.241 zl.
$$ 3020-wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeri o kwotg 18.082 zt
$ 40lO-wynagrodzenia osobowe pracownik6w o kwotE lg3.l44 zl
$ 4040 dodatkowe wyn agrodzenie roczne o kwotg 14.600 zl
$$ 41 10 skladki na ubezpieczenie spoleczne o kwotg 3g.g27 zl.
$ 4120 sktadki na Fundusz Pracy o kwotq 5.2g9 zt.
S 4210 zakup materialow i wypos alenia o kwotE 600 zl
S 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznychi ksiEzek o kwotg 3.000 zl.
$ 4300 zakup usfug pozostalych o kwotg 600 zl.
$ 4440 odpisy nazakladowy fundusz Swiadczeri socjalnych o kwotg 13.l0A zl.

Plan dochod6w po zmianach wynosi 9. r37.001 zl.
Plan dochod6w na zadania zlecone wynosi 6g9.550 zl.
Plan wydatk6w po zmianach wynosi 9.rg0.g93 zl.
Plan wydatk6w na zadania zlecone wynosi 6g9.550 zl.

$s

Wykonanie uchwaly powierza sig Wojtowi Gminy .

s6
uchwala wchodzi w zycie z dniem podjgcia i podlega ogloszeniu.
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Uzasadnienie do Uchwafy ND{VIV|57 /05
Rady Gminy w Starej Blotnicy
z dnia 16 czerwca 2005 roku

W zwiqzku zkonieczno S ci4 przeprowadzenia wybor6w uzupelniaj 4cych do
Rady Gminy w Starej Blotnicy, zostala przydzielona dotacj a celowa z
Ktajowego Biura Wyborczego w Radomiu wg pisma nr DRD-79015rc5 z dniag
czerwca 2005 roku w wysokoSci 3.825 zl. z przeznaczeniem na
przepro w adzenie w/w wybor6w.

Z powodu zmian w klasyfikacji dochod6w i wydatk6w budzetowych nale\
wprowadzic zmiany w budzecie gminy polegajqce na przeniesieniu
calorocznych wydatk6w planowanych na utrrymanie oddzial6w ,,0" w szkolach
podstawowych z rozdz.8O 1 04,,Przedszkola" do rozdz. 80 103,,Oddzialv
przedszkolne w szkolach podstawowych".
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